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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau 

menjadi objek penelitian. Elemen sendiri dapat diartikan sebagai unit dimana data 

yang diperlukan akan dikumpulkan. (Trianto, 2015 : 49) 

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Trianto, 

2015 : 49). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah semua 

populasi dijadikan sampel (sensus). Karena penelitian yang dilakukan berupa 

study time series selama 8 tahun dari 2008 sampai tahun 2015 dengan unit data 

triwulanan, maka jumlah sampel adalah 32 buah. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang diambil 

dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan 

dalam bentuk angka (Hartono, 2010 : 4). Sumber data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini berasal dari data sekunder (secondary data). Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari laporan yang dibuat oleh suatu institusi berupa 

buku, jurnal dan lain-lain (Trianto, 2015 : 71). Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan, Bank 

Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat jumlah Pengusaha Kena Pajak 

(PKP), mencatat penerimaan PPN kota Pekanbaru yang ada di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Senapelan, Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Tampan, Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Riau. 

3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penerimaan PPN kota 

Pekanbaru, sedangkan variabel independennya adalah Jumlah Pengusaha Kena 

Pajak (PKP), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi kota Pekanbaru. 

Berikut ini pembahasan definisi operasional yang menjelaskan variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.4.1 Variabel Dependen 

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak 

dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah 

semua penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai dan Pajak Lainnya (Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang 

penerimaan Negara). 
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Penerimaan PPN kota Pekanbaru dihitung dari jumlah penerimaan PPN di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan dari tahun 2008 sampai tahun 

2015. 

3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini tidak 

termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan (Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tanggal 20 Maret 2010), kecuali Pengusaha 

Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Agustinus 

& Isnianto, 2011 : 8). 

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah total PKP yang telah 

membayar PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan yang 

diambil dari tahun 2008 sampai tahun 2015. 

3.4.2.2 Pendapatan Perkapita 

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata yang diterima 

penduduk, pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur 

kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah Negara. Variabel ini berdasarkan 

pendapatan perkapita penduduk kota Pekanbaru yang diambil dari tahun 2008 

sampai tahun 2015 yang diukur berdasarkan rumus sebagai berikut: 
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Ket: 

PDRN : Product Domestic Regional Netto 

PDRB : Product Domestic Regional Bruto 

AHDB : Atas Dasar Harga Berlaku 

3.4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu 

Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional. Variabel ini berdasarkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 

2008 sampai tahun 2015 yang diukur berdasarkan rumus sebagai berikut: 

    
                        

                          
        

Ket: 

PDRB  : Product Domestic Regional Bruto 

AHDK  : Atas Dasar Harga Konstan 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan regresi liniar berganda, karena penelitian ini dirancang untuk 



47 
 

meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pemerosesan 

data menggunakan program komputer SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) versi 20. 

3.6 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bisa didefinisikan sebagai proses pengumpulan, 

penyajian dan meringkas berbagai karakteristik dari data dalam upaya untuk 

menggambarkan data tersebut secara memadai (Singgih, 2003 : 32). Statistik 

deskriptif berhubungan dengan metode-metode untuk mengorganisasikan, 

mengikhtisarkan, dan menyajikan data melalui cara informatif. Data-data tersebut 

harus diringkas dengan baik dan teratur sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari 

variabel dependen yaitu penerimaan PPN serta variabel independen yaitu jumlah 

Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi. 

Analisis ini disajikan dengan menggunakan tabel statistik deskriptif yang 

memaparkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar 

deviasi. 

3.7 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier) itu 

jika data dalam penelitiannya memenuhi uji asumsi klasik (Trianto, 2015 : 87). 



48 
 

Ada empat asumsi klasik yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode 

regresi, asumsi tersebut adalah normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan 

heterokedastisitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang 

mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak dipenuhi. 

3.7.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali dalam Nasrulloh (2016) Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas ini 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, grafik 

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi mengikuti 

asumsi normalitas, sedangkan jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau 

tidak mengikuti arah garis diagonal, grafik histogramnya tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji 

statistik selanjutnya adalah uji Kolmogrov-Smirnov. Adapun kriteria 

pengujiannya, yaitu : 

1) Jika angka signifikansi > taraf signifikansi (a) 0,05 maka distribusi data 

dikatakan normal. 

2) Jika angka signifikansi < taraf signifikansi (a) 0,05 maka data dikatakan 

tidak normal. 
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3.7.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji 

ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (independen) yang satu 

dengan variabel bebas (independen yang lain) (Sudarmanto, 2005 : 136). 

Diasumsikan bahwa masing-masing variabel x tidak saling berkorelasi linear. 

Sesungguhnya multikolinearitas ini tetap ada pada setiap variabel independen, 

hanya saja harus dipastikan apakah multikolinearitas yang ada masih dalam batas 

penerimaan atau tidak.  

Menurut Ghozali dalam Nuraeni (2011) untuk mendeteksinya, dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) untuk tiap-tiap variabel independen. Nilai yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 

atau sama dengan nilai VIF > 10. Konsekuensi yang ditimbulkan akibat masalah 

multikolinearitas adalah pertama, hasil regresi tersebut hanya valid pada waktu, 

sampel, variabel dan penelitian tersebut, kedua, probabilitas untuk menerima 

hipotesis yang salah meningkat dan ketiga, memungkinkan peneliti memperoleh 

R
2 

yang tinggi tetapi sangat sedikit koefisien yang ditaksir signifikan secara 

statistik. 

Tindakan perbaikan apabila terdapat gejala multikolinearitas diluar  batas 

yang bisa diterima dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan variabel yang 

berkolinearitas atau dengan jalan mentransformasi persamaan regresi sedemikian 

rupa sehingga variabel x tidak menunjukkan segala multikolinearitas yang 

berbahaya. Untuk membuang variabel x tidak berkolinear tersebut dapat 
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menggunakan metode Frish, yaitu memasukkan variabel x yang berkolinear ke 

dalam persamaan regresi. Apabila R
2
 bertambah besar, berarti variabel x tersebut 

masih dapat dipakai tetapi kalau R
2
 tidak naik, maka variabel tersebut dibuang. 

Apabila ternyata varibel tersebut merupakan variabel yang penting dalam 

penelitian dan peneliti tetap berkeinginan untuk melakukan regresi dengan 

variabel tersebut maka multikolinearitas tersebut bisa diatasi dengan jalan 

mentransformasikan persamaan regresi. Seluruh persamaan regresi tersebut dibagi 

dengan variabel x yang berkolinearitas sehingga menghasilkan persamaan regresi 

baru yang besarnya 1/x.  

3.7.3 Uji Autokorelasi 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series, 

sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu (disturbance term) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). (Trianto, 2015 : 91).  Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena 

residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya.  

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Dubrin-Watson (DW test). 

DW Test digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya 

intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag antara 

variabel independen. Ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada atau tidaknya 
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autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik Dubrin-Watson mendekati angka 2, maka 

dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi, 

dalam hal sebaliknya maka dinyatakan terdapat autokorelasi (Sudarmanto, 2005 : 

143). 

3.7.4 Uji Heterokediastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas (Sudarmanto, 2005 : 147). 

Menurut Ghozali dalam Nuraeni (2011) cara untuk mendeteksi atau tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, sedangkan sumbu X adalah residual (Yprediksi – 

Ysesungguhnya) yang telah di-studentizedi. Dasar analisis grafik scatterplot 

sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengidentifikasi 

telah terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
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3.8 Uji Hipotesis 

Penelitian ini mempunyai 3 hipotesis yaitu terdapat pengaruh jumlah 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru, terdapat 

pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat penerimaan PPN kota Pekanbaru, 

terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat penerimaan PPN kota 

Pekanbaru digambarkan dengan rumus: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Dimana: 

 Y = Variabel dependen (Penerimaan PPN) 

 α = Konstanta 

 β = Koefisien 

 X1 = Variabel independen (Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)) 

 X2 = Variabel independen (Pendapatan Perkapita) 

 X3 = Variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi)  

 e = Standard error (pengganggu) 

 Arti koefisien β adalah jika nilai β positif (+), hal tersebut menunjukkan 

hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata 

lain peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh 

peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β 

negatif (-), menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Dengan kata lain setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas 

akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat, dan sebaliknya. 
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Setelah mendapatkan model penelitian yang baik, maka dilakukan pengujian 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Ketiga hipotesis yang akan diuji 

dalam persamaan regresi sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 

antara jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan PPN kota 

Pekanbaru. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0: Tidak terdapat pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap 

penerimaan PPN kota Pekanbaru. 

H1: Terdapat pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap 

penerimaan PPN kota Pekanbaru. 

 Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara 

parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. Uji t dilakukan 

dengan dua arah dengan tingkat keyakinan 95% (yang merupakan standar tingkat 

keyakinan untuk penelitian bisnis) uji tingkat signifikansi pengaruh jumlah 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara individual terhadap penerimaan PPN kota 

Pekanbaru, dimana tingkat signifikansi sebesar 5%.  

Kriteria diterima atau ditolak suatu hipotesis apabila : 

1. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak, variabel independen secara individual 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, variabel independen secara individual 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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Hipotesis 2 

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara 

jumlah pendapatan perkapita terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. Hipotesis 

statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0: Tidak terdapat pengaruh pendapatan perkapita (YKAP) terhadap penerimaan 

PPN kota Pekanbaru. 

H2: Terdapat pengaruh pendapatan perkapita (YKAP) terhadap penerimaan PPN 

kota Pekanbaru. 

 Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah pendapatan perkapita (YKAP) secara parsial 

berpengaruh terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. Uji t dilakukan dengan 

dua arah dengan tingkat keyakinan 95% (yang merupakan standar tingkat 

keyakinan untuk penelitian bisnis) uji tingkat signifikansi pengaruh pendapatan 

perkapita (YKAP) secara individual terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru, 

dimana tingkat signifikansi sebesar 5%.  

Kriteria diterima atau ditolak suatu hipotesis apabila : 

1. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak, variabel independen secara individual 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, variabel independen secara individual 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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Hipotesis 3 

 Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara 

pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. 

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0: Tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru (ERC) 

terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. 

H3: Terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru (ERC) terhadap 

penerimaan PPN kota Pekanbaru. 

 Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru (ERC) 

secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. Uji t 

dilakukan dengan dua arah dengan tingkat keyakinan 95% (yang merupakan 

standar tingkat keyakinan untuk penelitian bisnis) uji tingkat signifikansi 

pengaruh pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru (ERC) secara individual terhadap 

penerimaan PPN kota Pekanbaru, dimana tingkat signifikansi sebesar 5%.  

Kriteria diterima atau ditolak suatu hipotesis apabila : 

1. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak, variabel independen secara individual 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, variabel independen secara individual 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis 4 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 

antara jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendapatan perkapita dan 
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pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru secara simultan terhadap penerimaan PPN 

kota Pekanbaru. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0  :  Tidak terdapat pengaruh antara jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru secara 

simultan terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru 

H4  : Terdapat pengaruh antara jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru secara 

simultan terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. 

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk 

mengetahui apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendapatan perkapita 

dan pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru secara simultan berpengaruh terhadap 

penerimaan PPN kota Pekanbaru. Jika nilai F dihitung lebih besar dari F tabel, 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya jika f dihitung lebih kecil dari f tabel 

maka H0 diterima dan H1 ditolak. Bila berdasarkan nilai probabilitas, maka 

probabilitas > 0,05 (< 0,05), maka H0 diterima (ditolak). 

3.8.1 Uji Statistik t 

 Menurut Ghozali dalam Nuraeni (2011) uji Statistik t digunakan untuk 

mengetahui hubungan masing-masing variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-

masing variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 5% (α) = 0,05. Jika 

probability t lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), 
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sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi signifikan). 

3.8.2 Uji Statistik F 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji statistik yang 

digunakan adalah uji F dengan pembilang = k dan derajat bebas penyebutan = n-k 

(Suharjo,  2008 : 21). 

 Menurut Ghozali dalam Nuraeni (2011) untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen maka 

digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Jika probability F lebih besar dari 0,05 

maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen 

dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

3.8.1 Uji Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali dalam Nuraeni (2011) koefisien determinasi (R
2
) 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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Penggunaan R
2 

(R Kuadrat) sering menimbulkan permasalahan, yaitu 

bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas 

dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh 

model dengan R tinggi, seorang penelitian dapat dengan sembarangan 

menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat, tidak tergantung 

apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau 

tidak.  

Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan 

Adjusted R Square. Interpretasinya sama dengan R Square, akan tetapi nilai 

Adjusted R Square dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel 

baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan 

variabel terikatnya. Nilai Adjusted R Square dapat bernilai negatif, sehingga jika 

nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap 0, atau variabel bebas sama sekali 

tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikatnya (Sugiyono, 2012). 

 


